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Inleiding

Dit algemene kwaliteitsdocument is afkomstig uit de MijnUMC richtlijnen en protocollen applicatie
en bevat niet persé de laatste versie van het document. Raadpleeg altijd eerst de kennisruimte
als de handelingen volgens dit protocol uitgevoerd moeten worden.

1.1

Onderwerp

Rookvrij UMC Utrecht

1.2

Omschrijving

Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat er in de gebouwen en op het terrein
van het UMC Utrecht niet gerookt mag worden.

1.3

Bevoegdheid




1.4

De beveiliging controleert of medewerkers, patiënten en bezoekers het terrein rookvrij
houden, spreekt overtreders aan en mag uitzonderingen maken om escalatie te
voorkomen.
Overtredingen door medewerkers worden door de beveiliging gemeld bij de
leidinggevende.
Leidinggevenden spreken medewerkers die het rookbeleid hebben overtreden hier op
aan.

Doel

Dit document beschrijft het rookbeleid van het UMC Utrecht en de handhaving van dit beleid.

Protocol
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2.1

Inhoud
Doelgroep

Het beleid is van toepassing op iedereen die zich begeeft in de gebouwen en op het terrein van
het UMC Utrecht.

2.2

JCI norm (6de editie)

FMS 7.1 en 7.2

2.3

Patiënten dossier

Niet van toepassing

2.4

Inhoud

Het UMC Utrecht stimuleert een gezonde levensstijl van haar medewerkers, patiënten en
bezoekers. We vinden het belangrijk dat medewerkers het goede voorbeeld geven aan patiënten
en anderen op het gebied van een gezonde leefstijl. Daarom is het UMC Utrecht een rookvrij
ziekenhuis. Dat betekent dat er in de gebouwen en op het terrein van het UMC Utrecht niet
gerookt mag worden. Dit verbod geldt ook voor de e-sigaret.

Informatievoorziening en stopondersteuning
Vriendelijke aanduidingen bij alle toegangen tot het UMC-terrein en gebouw wijzen de patiënt en
bezoekers erop dat het hele terrein rookvrij is. Daarnaast zorgt duidelijke communicatie op de
website ervoor dat alle patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten kennis kunnen nemen
van het rookbeleid.
Patiënten en bezoekers
- Schriftelijke informatie voorafgaand aan een polibezoek of opname en duidelijke
communicatie via de website zorgen ervoor dat alle patiënten (en bezoekers) kennis kunnen
nemen van het rookbeleid.
- Zorgprofessionals vragen actief naar het rookgedrag van patiënten en bespreken wat de
voordelen zijn van stoppen met roken.
- Zorgprofessionals kunnen informatie over stopondersteuning aanreiken aan patiënten die
hier behoefte aan hebben.
Medewerkers
- Duidelijke communicatie op de website voor nieuwe medewerkers en in het Centraal
Introductie Programma zorgt ervoor dat alle toekomstige medewerkers kennis kunnen nemen
van het rookbeleid.
- Er is informatie over stopondersteuning beschikbaar op Connect voor medewerkers die
behoefte hebben aan stopondersteuning.
- Het UMC Utrecht biedt regelmatig een gratis training voor stoppen met roken aan voor
medewerkers.
Studenten
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Protocol

Studenten worden bij de start van hun studie geïnformeerd dat het UMC Utrecht een rookvrij
ziekenhuis is.
Uitzonderingen
Er worden (tijdelijk) enkele uitzonderingen gemaakt op het rookbeleid:
1. Tot 1 oktober 2018 kan er nog gerookt worden:
a. In de rookabri bij de SEH
b. In de rookabri achter het Van Geuns Gebouw
c. In de rookabri bij het Centraal Militair Hospitaal
d. In de inpandige rookruimte en de binnentuinen van de afdeling psychiatrie door
patiënten die klinisch zijn opgenomen op de afdeling psychiatrie
2. Tot 1 januari 2020 kan er nog gerookt worden:
a. In de inpandige rookruimte en de binnentuinen van de afdeling psychiatrie door
patiënten die klinisch zijn opgenomen op de afdeling psychiatrie.
3. Escalatie
In enkele gevallen kan van de strikte handhaving van het rookbeleid worden afgeweken
als er een gespannen of agressieve situatie ontstaat. Soms kan het toestaan van roken
de enige manier zijn waarmee escalatie van de situatie kan worden voorkomen. Alleen
de beveiliging kan en mag deze situaties beoordelen en in overleg met de dienstdoende
dutymanager besluiten roken toe te staan, om de situatie te de-escaleren.
4. Laatste wens
Wanneer het de (laatste) wens van een patiënt is om nog eenmaal te roken, dan kan
hiervoor ook een uitzondering worden gemaakt. De leiding van de afdeling, c.q. de
hoofdbehandelaar kan aan de dutymanager van het FB toestemming vragen om bij hoge
uitzondering het roken in de patiëntenkamer toe te staan. De dutymanager zal
beoordelen of het mogelijk is. Is het mogelijk, dan worden afspraken gemaakt over de
locatie waar gerookt mag worden. De beveiliging wordt geïnformeerd wanneer van de
ontheffing gebruik wordt gemaakt. De doorlooptijd van deze procedure is maximaal een
dag.
Naleving rookvrij UMC Utrecht
- Op het rookvrije terrein zal sprake zijn van steekproefsgewijze handhaving van het
rookbeleid.
- Medewerkers van de Beveiligingsdienst en de pleinstewards zullen rokers die het rookbeleid
van het UMC Utrecht overtreden aanspreken en uitleg geven. Ter ondersteuning hiervan
beschikken zij over informatiemateriaal waarop het beleid wordt uitgelegd.
- Medewerkers van de Beveiligingsdienst en de pleinstewards rapporteren over de
overtredingen in het rapportagesysteem Breins.
- Wanneer een medewerker het rookbeleid overtreedt, wordt dit genoteerd in een aparte
rapportage. De leidinggevende van deze medewerker wordt bij elke overtreding op de hoogte
gesteld.
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